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BEN-HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

ExcELENTÍsslwlo SENHoR PRESIDENTE DA cÂmena MUNIcIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais

vem requerer a V.Ex." que após a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

";MeLANTAÇÃO DE LIMPEZA, REFORMA E A ELEVAÇÃO DO MURO

ENTORNO DO CEMITERIO SÃO SeeASTlÃO, LOCALIZADO NO BAIRIIO

BARREIRINHAS, NESTA CIDADE."

Justificativa

Considerando as reivindicações dos moradores dos nhas,

São Pedro, Boa Vista e Adjacências, é que venho solicitar ao Poder Executivo

Municipal a implantação de limpeza, reforma e elevação do muro entorno do

Cemitério São Sebastião, localizado no Bairro Barreirinhas.

E importante ressaltar ainda que, os familiares que tiveram seus entes queridos

sepultados no cemitério supramencionado, queixam-Se do abandono em que

ele encontra-se atualmente. O local necessita de capinação, limpeza, relirada

de mato e elevação do muro, pois os problemas apresentados causam um

aspecto e visual ruim, de abandono, contribuindo para a proliferação de insetos

e de animais peçonhentos danosos à saúde humana. Já elevação do muro

entorno do cemitério, faz-se necessário, porque devido a sua altura facilitar o

acesso de vândalos ao local, o cemitério vem sofrendo constantemente a

ação dos mesmos, em sua grande maioria, usuários de drogas, que estão
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transformando o local em moradia e ponto de encontro para consumo de

entorpecentes. Vale ressaltar que, túmulos estão sendo depredados, bem

como, as imagens dos santos, crucifixos e molduras em alumínio e bronze

(dentre outros metais), jarros em porcelana, portas e janelas das capelas,

dentre outros objetos de valor que estão saqueados. Diante do exposto, os

familiares que tiveram seus entes queridos sepultados no cemitério em

questão, sentem-se impotentes diante da situação e clamam pela solução do

problema.

Diante destas considerações, é que apresento a presente indicação, pelo que

se requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessÕes, 21 de agosto de 2019.
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